


 ژداح و لا جنج تامریق شل
 » 45 درج را اد

 سض و یم هتفک وا در و 4

 ... دهد ی م ختساپ

 ارج امن ما زه ی

 : ورا دم راپظا شدروعس 3 رم 9 هد) تب ]

 تسأا ربتیل تاتار رج نآ ز) شم حدر
 كه

 تنسبجای رج ماسه ح ل

 رم ال ال ال ۳ الکل ال اچ اچ ال جا جا بم +

 رثکا فساتلامک ابو

 رادرکوراشر زا و
 موم یراس لاجنج و راچ و تداب

 مئاخب ار تارکدت نیا هک دوب هدش هتساوخ اهز
 زاد هدرمن هلگ امدیس «راثس ناگدنناوخ مات

 نیهرت و ندیزرو هسحزاو دیاهدب ار ووخ

 داجیا ام یارب اذل دوب
 ماجلا ار درخ یمارگ ناگ

 دناوتیم تمسکنیا رما ودب رد

 ار شکلدیرجام تاماپبا

 یبمطحالمهکنانج ن

 لئالد

 :تسا هدنک تسوپو كي

 هچ ینعی لاجنح
 نزار زا

 حسب رسهدنناوب

 لنخس میرذگبهک تمسق

 تسایلاه لاجنج هزان دنب وگتبمهک

 دنکیماپب ادم اه والماع
 یربجهدافتعادروم نیارد یکتا

 را ۱ گراد

 تست 1 دی
 باب یبوتسسالماک مبنا
 را هنادنمنف | رش ۳

 دشابیم میاههنارتوادصو هجرت درومهراومههک شرات ریو .دش هتسات هچدینک
 یسرربیسانش ناور

 رظنزا یدودعمهدعیزوتهنیک ددقچره
 ات ین ردقچ و 1

 ین بلا . نمای نافیااپیدب تلع زوتم هک هک یگتفه هیرشن دنچ اددجمهتخذگ هتفه هس
 ۳ نیمه دی هدیو

 هک دنتشون یبلاطمرازا یرادق رطب دنتسهی

 دیدجت ونرسزا شن اقل اخمونا رادن را
 3 لسوتم قرسل لس ِ بذاک اکادص رد مه نیهرت هدننا رخیاهما اخز

 وم یرتدنلب
 دد هک دنوشیم فا

 مر رتفدپ زیزع ناگدنناوخ را همان یدایز دادمت هتقه دنچ نیا ی رد



 مرنهب هیکتاب نوح مرفنتم اهلاحنح نا زا نم

 مرادن وهایهب یجایتحا
 ۵ هک« دتخاو تروص یا رب ودن را و بذا؟ تیعخش

 اب هکسا

 ورت مدرمیارب اردوخ +
 یااخوت لبط نوچ ودنرادهگتهزات

 دن راد دس طقف
 راک ود ادمتساب یمتم+

 سا هد وب نهی «ماءووبدرخ

 ممه +)

5 
 و لاحتح ره یا زا

 نم زا اریادصرگیاپ | دم
 دن |هتفر

 ةوسم اه فرح نیا
 رم4) درکیمادیر قادسصهنرسم رد

 زاوآ رخید
 ۰۰۰ مشگبیم لاجن> ی نم

 هزات شخلد غاد هکنا ل
 4«قشاعدوخ یارب « نیر

 ؛ یشتفک ان یابفرح ؛تسا هتشگ ناک دنسون زا یکی لوقب و مدیا رایم
 -مشچ توکس رد هشیمه هک نزب هتسوو راد 2 اهداریو نادج
 ۳ ایب وهایه « مدرگیم تسرد 4 رداپب

 دوخ هدارا اب 4ماه « هتخاس دوخ » نزز كي یو . بج شهایس نامشچرد ذثكشا یاه . نانچمه,مووبدرک و جتسجدخزاد
 عمدشزو رب رد تاللکعم ر ۱ دیازفایمو دوشیم  رکیدهک هوبیعقرمرد نیا مرادماکن
 2 ی 2 1 هب رجتیب وناوج قشاجت كي ون زر 4 شکل ءدن ودشاه نویلیم

 هزاهتش ٩۹۲



 ۳ ریدار هریمکس زن هوش راکتحا ۳
1 

 تن هتشذک هرامشرد هچنانچ
 و دیسر مرتحم ناک دنناوخ ۳ ۴ یا

 وز |مومن هجوتهعمجزو رزین ناشدوخ

 یاههمانرب بوبحم دمرذه یرفعج

 مادقا دحاو نامز كي رد یبپ نیا

 وروندار :یربات ۰ دن
 تانیلبت لک ریدم نابنیسم یاقآ  ینسحم دیجم تیلاعف

 کرج همانبنیلوا تفکر انریز ۰ دراد میمصت هک ینصم دییم
 زا نوچشیاهراک هم دننامریدار زا ۰ دنک مادقا ملیفكي هیبتب لاسره

 جا حیحس هیاپرب ههجوت لامک یور انملیف ننک ۱
 1 ۱ یاقآ ددخدیدج ملیف یار: تسا ۳سادرومو .دوب نیگنا نی حق دش يب ۳ لابفتسا هتشا درابلنآ یودوخ هکیرا رقب

 شنا رطمهو یرفعجبار ار دون تفقلوم زین ناکد زیمانو زا هتفرک رظن رد ار البش وتابو تدحو

 دن اهتشاد رابظا

 . پاتایا ددزاو ظنرد؛دیجم

 دنیبیم# رادتارد

 ءداد بیترت یثهقباسم ملیف نبامان



 هتساشلک ریدمنایدیعم یاق[ بانح ینامنهارو رظن

 تقرشیپ و هتخاسدیاع یلاهبنا رآ جیاتن هتسویب تاغیلبت ۷۳

 3 لاس4«قو تدم ف رظ 4ناهنادنمو دآ و هدن ز
 تود نوهرم كشالب هدب نرگ هاگتسد نیا بیصن ریخا ِ موصح و

 ۳ تسا ناینیهم یاقآ صخش موادم تیلاعف و عالطاو ی 0
 ۰ ۱ هایت  /( اذل فید خش ل ۱

 ت و ما ده | یخ مب ۷ ترگ !هک دناهتف رث میمصت اهامنیس نابحاس ِ ۳ ۱

 رظن ردایوث و

 اهامنیسزا یضهبلحم

 ریمدیم[وتبفا فبسات
 هروموهرومآآ مریم

 ملیف نبا و درک بیوصت ار یشحو هتشرف ملیف یوبرانس كذهرف ترازد
 .دمآ نورهب فیئرت ز زا

 یورب نارهت رد یراج لاس هام نمهب رخاواردرک ذلاقوفملیف

 دم آ دهاوخ نارک



 هثيپ رنهو نادرگ راک!: اکیسدوب روی و

 تفهوهاجنب نونک | ایلاتبایامنیسدنم رته

 جنپ» »ِِ روا رب وصت نلآ .تسا هلاس

 نان « رخ آ هقیقد

 ك د هل د ۱۹۵۶ لاس رد هک دب ایه مدا

 اخر را واکبرما شآ را هکیعف و

 د نمدشیم ایلاتیا

 ناتساد»

 لاسهد ناتساد ارث آ مرادلیمزفعبک

 «ممانبمدوخیگ دنز یاهلاسنیرتیپ زا
 یلاس هد

 هکیلاح رب «مدوخ

 یامنیس تایحرد دیاش هک,

 دتمشررا و زیره یناهلاسزم ایلاخا

 نیاو..دیایپ باسحج
 ارناتسادنسهگتیارب تسا یزگید
 زاسغآ ۱۹4 :ناسزا ۰ برات نیاز

 یاههزاورددملبق هک لاسنامه ملک ۰
 تاجندارمرطخ زاارمراج#نابسآ "

 داد

 لیاد دوخرب

 [ یمرطاخج بالایشاب
 و ایلاتناظعا تمسف ابیزان ۶

 و دنتشاد لاغشاروار «مرث هلمجنم

 هساخ:یمضونینچرد هث تسا یپبید

 و نينوخ كأنج لاسی راپچزا سپ
 یاهنیسزا یزیچرگ بد ژادنا رب نامناخ
 دوب :دنامنیاجرب ابلاتا

 :ایسلاتیا یامنیس نادتمرنع
 نانادرگ راکواههدننک هیبت ًاموصخم
 اب هدش یفخم یاهشوگ رد مادک ره
 هدرب هانپ زینو و كارب یاهرهذب

 نمبهک دوب مابانیازایگیرد ,دندوب

 كنهرف ترازو فرط زا دندادرخ

 نیا ماهدشراشحا < وتر وایر» رهشردعقا و
 درک ناشیرپیلکبارمیاوح هبراطحا
 هدرک مگا ارییایوتسد اهقاوهگیروط+
 تلع : مدیميفیمن ار مغیلتق» مد»

 و

 درادنیا:راچشیوخ ندرک هکحم
 نیالاحرپب ؛ تساهدرک لحار

 ناف هللسم

 فرات هک و

 مشیناده ه هک هوب ن

 دها تیم هچ نما كنهرف ترازو
 اریزمدوب هدرگن مه هاینشاعقا وردو
 ارم كنهرفریزو هکنآ زادعب هک
 ارم تسا رارق هک تفک دیبلطروضحب

 اجنآ رد هک دنتسرفب زیئو هب
 رام تم نو میل

 موهفمو موشرادهدهع ار < یزاسملیف
 یپنآ زا هکدوب]نآ مه هبرما نبا

 لوفشم اهپزان راقن تحت یتسیابیم
 یراکنیا ۰. مشاب ملیفرودصو هیهت

 رسیز متسناوتیمن هچوچیپب هک وب
 متسنادیمن لاح نیعردو مورپ شراپ
 یلاخ هناش نآ ریززا یاهناپب هچاب
 و بارطضا تاظحل نیارد ؛ منک
 امعمباوج یئوک هک دوب یگدنامرم
 ریژوهبتشاذگ نم ناهدردرفن كي
 خساپ ندینشرظتنم هک كنهرف
 دوب ناوارف تارکشناب هارمه نم

 تسابر

 نابج رسا رسردور امئیس یهماع هک تسایصوقاو نی ردون

 1 یم هیچ رنه هثثب 1

 ۴ دنمرنه نهد غارچات دسرب مگشب دیاب هک ینات

 و اهملیفرد یزابزج ملیق هیبتو هبامرس بسک
 «نادنمرنهرورغ>هلئسمیو دءاش

 + دیسرپ وادوخزادیاب رگیدار

 هو هی هم هچهج

 ؛متنک ر متخادنا یهاگن

 7 ترذعم یلیخ تك

 نم یاربریزو شیامرف لوبق

 ۰ ناتیتار ۳ تی ات

 +ارربزو ناهد فرح نیا



 هوبیرمآ نیاعفا ورد ۱
 تروج ریز ام "قاهرت

 یاربیدنلب رس راختفا یاهب وا
 هتک تسه میاب . دندرکیم لغ ام
 , ناتسادنم یازپ يلفا مرب
 و رگیمتیاکحا ریاهناسفا همین یوم
 رد شدوخ یارب تشاد تداع ه
 یومع نیا « دناوخب ارپا لر

 راه هتفیش نانچ نارخ «زاد
 تور نآهاررد هک دوب شوک

 ناب « تشاذگ اپریز ار بت
 ندناوخزاوآ نیحزور كي هک بیل
 زا یکی هک, دندروآ رخ شام"
7/7 ۱ 

 رق ن 7 ۲

 : ّ ۰ توس مه لک ده دب نم

 مشام یتلیق رد ۱۹۲۸ لابب
 متسج تک رش < ناگناریو ممجم هک دو یملیف ییتسخن (۱۵۴۵) «خردلگ راهچ و تسیب»

 4 ۲۷ت رد هی ۵ وس یمد) ۷ ربع یس 4 ر» م-اب ملیف رگند هشیپ رنهكب اب ۳ من هی ررسوم .یتلورپ ۳ یک ادد ٩ دا دا» هدهگ ید دوری . ضع مک ی : 7 نت و نوا ار ملیف تخت لر هد رک ی ناد رگ راک ًاصخش « اکیهو»

 باوخ نح زا



 ۱ یرادرب :اهن هارد رس ز اارعنا ومودهددمآ و ملیف ناگ دننک هیهتندیاب تلود
 ٍ یفو ره ۶ ۳۹ ۱ ۱ ۹ ترش 9 اد رگ 5 رسو رود

 را ۱ رو اهن ریلیاچ یاری ۹

 >روآ یمردونا رب مه ر ۷

 طرا رس

۱ 0 

5 1 

 اک ۳
 وبجمنرچ کت ی 3 ی و - یضقت سس تگمه

 ق ار نا ۹ هد تک 1

 دا هنحس
 قدگب رک طس > 5

 افت ذگیم كن
 مبآ ۲

 3 دم ۳ 
  ؟تگچج ت د ۳۹ سا نکمم رب

 5 رونا ریال دمههک دنتسهینابک اهننا
 مهزالب ودرد مهژاتن ومردمه«دننک یم
 دنایم خوش ناشرلظنب راکو دن رادن یهج وت نادرگ راک ام . دنشورفیم نارگ اد ناشدرخ ۱۳۹ . یاهیلامنهارب هک تنیاردام یاههشیب رنه بلغا بیع  هکنیاسرصخب .. رگید یفلیاسورد

 !داهرک دتاهن اب راب دص یتسداب عوضوم كي ادل هارود ژا منش تیبرت صصتتم دیاب لت دم

 اسب فیب



 گ د هابتشاو

 2 همناخ هلمج زا . ۱

 ما 4

 اعایونب رب هکنآ زا یه
 ویرانسو ملیف هزوص رو ۳ , ریراتسو ملیف هژوش دشزپب مل

 لوپ ردثچ دنیوکیم تسیچ نم *
 سن اکاب دعیبنیا ژ ام . دیعدم

 ۰ دنشاب هتشاد تسدد ار ان یه ها هک مینک مرگ

 هک یدا



 نا رفکامنیس تسپ راهچاب وگتنگ

1 
1 

1 
1 
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 دن را دهدیقع یهو رگ
 رضاح لاح رد امنیس هک

 ناب رگب تسدهژوسنآ رحیاب
 ِ هدیقع نیا اب «؛تسا

 تحص تروص رد ٩ هراو

 ؛تسیچنا لبال دامش رظن هب 1 هو ایا ای فع
 : شناروا ناژ

 هک مرادی نم

 طق و

 نیمهزا ابو دتدننپیمار ناتووخ
 بل :ونافآ رظن نارتيم ما,

 دوم
 : نوسناژ یرناه

 یاهزوس نارحب نمرظن زا

 ار نارحب نیا هکلپ درادن دوجو
 وجتسج اهتسیرانسدوجو رد یتسیاو

 ابناک دنیونهزورما هکشیااب درک
 یلو ؛ دنوشیم تفاب ناوارف هحیرق
 ءدوجوم تالکشمو للاسم لب امد
 هب رادار ارابنآنارتنم هترکچ
 تفدیک دتااب ؛دومنامنیسرد تیلاتق

 هامرهاییرقت هک دشدیهاوخ هجوتم
 ۷ تر

1 
1 ۱ 
 ایت درتورو

 ا

 هه

 الا هیواتاو ماس

ِ 

 ۱ ۱ 1 و و خش

 شابن دولدنالور
 نشایبم ۲۱ اس فسا تم

 مه یلدم و هتشون نامرود نونک اب
 هدوب یلامنیس دفتثم اه هم

 گ ولایدووب رافس ۱۹۵ ۱لاسرد.تس

 تشاگناز <اکیرم اب ترفاسم# ملیف

 وپ رانس هدزناپ دودحرد ی نآ زاو

 ابنآ .نیریفروهخممک تسا هتخون

 فارشا س دنیاشوسخان یابتاقالم

 یگ دنزكيا ریخأو سرتدزم باپشتم
 ذشانیم گوزتمآ رینانکلآ رب

 ويخملیف نیلوااب یناوج نادرک راک
 دروم و درا ذگ یم تیلاعف هصرعباپ

 رد ابآ ؛دریگیمرارق نیسجتو هجوت
 *به هژادنانامپب : هدع نیا لباقم

 دوجو قوذ بحاسو قیال تسیراتس
 هژوس نارحب لیالدزایکینیا؛دراد
 .تسا

 زا هک یئاه ۳ ۷

 دناهتشگ سابتقا ییداراثآ
 « لانیژب روا یاهوب رانساب

 ؟دیهدیم حیجررتار مادک

 : نوسناژ عرااح

 ۰ ةناهدش یابتقا یرکی
 هنالخ هبنج ۰ ینابتقا لیحرد : السا
 هدننک سابتقا صخشهدن ررآ دوجوب و

 . دشابیسم ناوارف تیمها روخرد
 زا یابتفا < لامشلته» ملیف یوب رانس
 الماک یویرانس كب ؛ماتنیمیب ینامر

 .دش وهبوسحم لاتی ری روا
 یارب ار یباتک یتقو تسبرانس

 دصقدنک یسباختن | ویرانس .ثكي هببن

 رثا كي برادنار ناب ندوب راداف و
 یلجارم نیآ ردملیف تروصب ات یبدا
 ودنآ نی نایاپرد هک دنکیم یطار
 رد ؛ دوبدهاوخدوهشمرایسب ترافت
 ویرانسكي هنیمژو هار نامر تفیقح
 بدی ا ودیاقعزا ربا وتسپ راتسیاررب ار
 . دژاسیم راومه یو یاه

 شابن ول دنالور
 كرزب راثآ سابتفا نمرظنزا

 ودیفم لمع ایملیف یوب رانسرد یبدا
 لیادیهریتقیقحرد تسایبجوت لباق
 روطبیقافالم ویرانس هب یسدارفآ كب

 شناروا ناژ
 تسامدم آایئدب ۱۹۰۵ لاطرو

  یاهملیفناتساد یکدنسیونو هیهتاب و
 و تفاپ هار امنیسهب هاتوک یناغیلیت
  هپبت ژارتمروسک ود ۱۹۳۳ لاسرد
 ویرانسنونک ان ۱۹۳۱ لاسزا ود رک

 ار ملیف جنپ و یس زا شیپ رلایدو
 زا هک تسا هدیشک ربرجت هتشرب

 » هایسرخرس + ناوتیم ابنآ نایم
 یراپودمادرتون سی راپلوط رد-زورژ
 * درب مائار یتخبدب ماگنهریو

 تهیرانسو هدتسیون نیبینهذوینمس

 تافالمنیا یطربو دریکیم تروس
 زلااهنآ یاههدپ و دباقح عوهجمزا

 هشفافاهک دیآيم هوجرب یدیدج
 دهدوب یلسا هخس یبدا تایسوصخ
 قبلشیلامتیس تاناقمااب مزالدح ام

 دتسا هتک

 هدنسب و امش رظظن زا -
 ۶ هک تیبا م زال وبراتس

 داد یراکمه ناورگ راک



 نبآ موزل تروصرد « دشاب
 ریبعت ه وگچ ار یراکمه

 ٩ دینکیم
"1 ۸ 

 ؛ شنارواناژ

 هدپفرب هشیفو نیا هکلب ز.دشاب

 تسپ رانساپ ادئادهک دی ابیمنا هرک راک
 دنا تیم ناورک راک , .دشاب یانترب

 و راک هوجن هرایرد ار وخ تابرطن

 ویزاتس ندرک هزیلآ ررد هک یار
 تهیرانس یار :ایفرا ها رخ

 دیقرطزاو دیاعت یی رذآ البف زاپ و
 ناتساد تاناکماو طبا رشاب اریوخ
 یژاس قیطنم

 نوسناژ یرناه
 دیدرکیم لاو تسا رم

 : و نادرک راک لب ایآ هک

 لیف رد دوب
 برف یژاب یاتاقت
 هژوه یدمک یاههلیف هرطاخ

 » یژاب دیاش - ةناءورکن
 هزادن ب اهنابزرس



 هنا ورپمناخ؛ هشدوخ»
 هدننا وخ .نالف 4ثاک هدنناوخ

 راد دیفهرداج نآ فینصت»

 رسد و ریم هک تسفه

 «اناتسدب ول امتسد« ان اددنلن

 دسریم یرب غاب یبا زا موره
 دسریم یرت هزات زا زا رست هزات

 ؟ هدنخربژ دیدز

 زا هک تسا یبقل نیرخآ نیا

 «گرنه رمفم»توتف رب هسیک
 6 نا ریادیم) » یبها رگ هلحم

 لوتب و تسا هدش رداص
 دوریمن مه شزردالوم فورعم

 تساط نا یا یرابدخ مع نیا
 تیژررن نادرک رج یکعرد یتخ هک یورو

 شیپ یدنچدنا هدرواینسناشمه ودراب
 ملیفكی نارهت یاهامنیسرا

 رد هک دندادیم ناغن ار
 تیژرب » دوب هدشنالعا شیاهیهک 1
 ات 6 الات ایووراب
 یاه هژوم هایس یا مشچاب دوب

 روب یاهوم ۰ نک خاروس بلق
 هلرتخد ؛ املرم شکم یاه لوصاو
 یریشبتمحردص هک ؛ لک رو لک رت

 و دوبهداد هراپشتآ ناب شاهتنهک

 ادا و

 ام یودراب تیژرب مبنیا دیئامرغ

 یکگلاس هنو دون هب هبامرگ |دیاشهک

 ولکش میسربمه یلصا ودراب تیژیرب

 دهاوخن ادیپ ار هناورپ ملاخلیامش

 هجو هچ !<یرنهرفم)الاح ؛درک

 رنه یتحوبلوورب اومشچرد یزیامت
 دنامب ! دناهدید ودنیایک دنناوخ

 شچبپ 2ناشباو مياهدیدومام دیاش

 رد هک |ررعاش نآ ریخشدایو ؟وم
 رعش 4 نسح شرک ون یاطهلتفسو
 یارب یبوخ قادصم نونک ار تفک

 : هک دشابدتا وتیمالاب نابرج

 نسح ساط هلک دنعل رمش همکچ

 اجک نیا اما دنقا رب ود ره

۳ 

۱۳۳۹ 

 واتفا مادب ر ویلیم
 رنهروباک از هتفهنیارد

 رنوهلیم ابلصالا یناتسراجم
 شم و درک جاودزا یاهلاس
 زر زا یاملا یطارب ریف ۲ رتفکننآ
 ارزا رس اذ | هدش هیده واب داماد

 نا

 ژرفآرد ار دا هزابکیو تخانشیم

 امروخیم دنکوس):تفک و تفر ِ
 مراد تراس تسهیسک نیلواوت

 نادیم» : یئاکب رمآ رنویلیم
 )۶۶ مویرح

 شدرخ هکیلاحرد رویاک اژاژ
 :راد همادا دره سولوا یارب ار

 نلرا الو تنناروآ بجعتو

 رواب ار عوضوم نیا هک یتسه یسک
 کم

 دوویلاه هدرپ تشپ زا

۰ 

 یتامثیس قاشعهرارد

 «یدوویلاه 2 ینامبم هسلج كي رد

 هلمج زا < ناگ راتس » بلغا هک
 و رولیت تبازملا و تفیلکیرمگتنوم

 تبحص ؛ دنتشاد روطح رندراک اوا
 رادراک اواو دش یقشاعوقشءرسرب
 :تفگیماهناتساد دوخناوارف قاشعزا

 تبازبلا هلسوح هرخالاب هکنیا ات
 یث# هکنیا یارسبو تفررسرولبت

 هدز ؟یرمگتنومدوخروسج قشادب
 زین ار گاوا > باوج ًانمضو دشاب
 ۱ تفگ و دیود شفرح نایم دیوگب

 دوخ قشعزا ار درمنبدنچ -

 یلاسآرایسبراک نتخ دنا باتو بترد
 درک «تفیلط» هه تی

 داد همادار

 راوشد راک

 دوخقشاعیدامنم یاهلاس ار د رگ

 ۱۰۰<درادوگن

 یاز هک تسا نآ



 هرطاخنی رخ آ اههچب تفکر ۱
 < ناخهوف ولا رمخ | > نشه زا |

 ِ ثریا مناخ
 گو وسآ طرفزا نیاهک 5 همادایدج هن میتفگ یگمه + دیاهدنا رخ |

 یرثخ طیسم اترابچ ارروبزم هلجم هکبلای

 ته و تخاشضروخ بود

 سه هلاخب ات د ارهو دج
 یلاب رهماب و دومنیم كمع
 تیامح نما یاهداعلاقوف
 هرخالاب اههتنه زادهب درام

 ءاشامرگب ریخا ترفاسمرد هک تسین یدرم مدیمهف
 رد ات ته یاس ناف رد سه هک

 هراذگب قاطار یدق ارهمنکیم شهاوخ» متفگ واب ی

 تفک هفدنیلوا یارب واو

 مراد تسود ارت رخآ

 ارم هک متفک نیمه یارب -
 ۱ 3 و تفگنیزیچ مهوا و یتک شومارف
9 

 ۰ ]| 3 رفتار دیکوگیمامشینعب تفگ امقیفر
 وده وئس ال ون راتچ «اهنت و كت یرفن وو»

 |رچ»دادباوجامژا یکی دندرکیم
 یررهملرب تام رخ بیتی
 رگ اودندرکیم یزاب كضوح یلیلاب
 لتا یزاپ دندتمم هتخ یلیخ
 دن دادیم هماداار هل وت وتلتم

 تفگ دوبهدشن عناق زونه هک وا

 زور رسه هتشون نریا مناخ هحنپا

 تاک هرومرنمناخ
 اثاس ۱ هک

 قنال» ار
 دیک فرم جدننطنزا ید 1. ظلاع سن
 »۵ زارع

 دظحالم دکتانخ قوف ینکهزی
 5 ار یدنه هدازهاش كي كوترایاوآ |رهخ| "هکدیراد عالطا دال

 دوخ دراد

 هچا توابع لاعوک ییناسرفش
 تخادنا 4 روس ۶

 ؛دنناونگیم ار لسع هام (ارهاط) امش هژاجا اب اهزور نبا
 ناراس و دندومنوا زا یدیدشلابفتسا ناراگنرربخ هاگ دورفرد

 تفرک ندیراب تالاونس
 دیسرپ وا ژا ادصورس نایمرد ناراگنربخزا یکی
 ؛ دی روطچ «یتخبشوخ اب

 و ذئاهدیو اردذر- عورش هک ی راک داد باوجدوب هدشنرا لاوثب هجوتم دباش هک كوتراباوا
 ترهکدنلوقلا قفنم ما حنا ردیگمه . تسمادب < شده عون2

 تصرقرسهتشاذگ |ر<یگشمبرنه>هیلع . زایطابنتسا هچ فورعم < هشیپ رنه دیئوگب دیناوتیم امش ایآ
 !:دسریمشرت بجاو یاه راک يليخمالاحو

 و دنتسه «عنامابور»
 ونزیفاب هک دناهدش ینرازح نایرج
 دندرت نایرع |رالب

 نیاهصالرد <یرنه لفاحم

 یاحاح یلیخرد مفا لایق

 رد یراگنسرو «تیقفوم



 و راناب | ردذاسلا
۳ 

 ایلاتیا زاها دع:همااب ودیدجیاه رهچ

 ..نایورابیز نیمر رس

 و نآ وب راخدکخ "هوا ایر یرهالناب مادناء هلاس تير

 + یهاگیا نالچ ۸ لام و :پبآ - نیرتخدکب هیت "

 دا حس هث دنخذانم اب ززکف اب صخق ٌهداس ؛رهچ

 نآ نیوب تبخا ونکی هک یااشچ .لغع

 ایص را لب اف ربغ و بیجع رهچ هئاهتیلر ؛دنکیم تمارات ار مذآ

 !اه  تسا هدناشوپ ار شآ هربچ .., نثهاو رخ نانیمطا زا بیا

 ز تروص یاشاما وحم اهئاس رطاخب اب < !ریلابوم » هک نمسول

 یزیچهچدیموقب هکنأآ نودبدب وثیم صاسخ ثیلاح یهاگ ماگ ر دررآپم

 هتخاس يلجروخپ ار نادرظا نآزا ۲ رب ش رخ ناهدفا رطاپ

 و یه ءا

 ۳۷ سس رد

 ؛ تگ شب رهش مسبت نآ اب ؛ اردناسلا

 !دشاب یقلخ لپ 4۳ دوهدب ناشن یلایلاتیا كي یمب





 اظ ینوگ انوک طوطخ نار
 « تسامشنوگ اتوگ تافصهناشن هک هدش

 متننا وخیمیلاونستكي ۶ ؛تفگ میک
 كلي راکنیا هک متفک البقنم « ملکب

 دیدیهف.تسا هزمشوخو یخوشراک
 دیهدب لوقنمب دهاوخیم ملد الاح

 ی دین یار هچره هک
 روخلدتفوچیهنم هک دینادبارثیا
 و دز یدنخبل زودافتسا 4. موشیمت
 مف ۰ بوخراهسب » : دادیاوج

 رگیدراسب و <. منکیم هاگن ار,قشع
 دشهریخو تسدب

 تفک ودنگفا واب یهاگت میک

 همهنی رتبلاج نمرظنب اقافتا « هلب»
 4. تسا نیمه

 یئانتعا یب یور زا ژونافتسا
 :دمآ ردفرحب هرایودو ؛درک یمسبت

 یاهقشعب جا ر هکنیا
 مها وخیم ۰ ملک !تیحص ناتیسوسخ
 زا رب ناسع بلق طخ میوکب امشب

 نآ ربدیدرتو شش هک تا یطولخ

 زا لیف ادتبا»

 نآز یدوّرب ید
 یارباارچ نیئادیم .دیوشممدرسلد

 و دیراد دیدرت "
 6 :دیتسهلد ودو ددرم

 رو زا می

 :دیراد كش هکنیا

 ,دیسرپ ینحا ران یدد دا
 نفت( دیدیموف اجک زا ارنیا »
 دادب اوج

 ایوطخ یرسکتی یوو زا >
 خیور هک یاهدی ربهدی رب و بویعم

 . تسا ناتملق ر
 قثع زا امش دیدرتو ثكشنیا

 ارثآ مئادیمن . هدرک تحاران ارم

 گكيامش تفک دوش, دیاش. ممانبهچ
 دیتسه قشعلالد

 ؛ درک تکم یک دنا ژونافتسا
 عررش زاب دید ار میک باهثلا نوچ
 درک تبحس

 رگید زیچرهژا لبق .بوخ»
 ناثشوخ قشعزا امش میوکب دیاب

 مهقفومو دیوریم نآ لابندب دی ایم
 , دیوشمم

4 

 ادیدروآ تادبا رد آیتقو یلو

 ۱ ایی
 دوخبب دی رادهک دینکبمسح هبت رمکی

1 
 د - درادن دوجو یقیقح قشء
 تساجنیا , دیتسه هابتشا*رد تخس
 از قشعسرتندربنم زا یارب هک

 : < ...دینکیملو
 . زوئافتساهب تک اس یاهفحل میک

 یبیجع زیچ 2 :تفک دمب ؛ درک هاگنن
 ینچ مه مناتسود زا یضعب ؛ تسا

 دنرادیراغن



 ؛۵ رگدها وخامب ناف وط >یملیف

7 ۳ 

 یتخبدبدلی رفملبثی سکس یاهنحص
 ص گدها وخاسنا ِ |رفیادص و رس

 ٌ | راهن آ مانتسا فیح

 س هه زاب«یسک

 هچن آ هک دناادیم یبوخب نا دننک
 هدرسپ یور دننا وتممن دنها شیمار
 دب دابرف» مایف رد نسک اب لا> و لاتسب رک ادنیل هام ,دنهدبناش

 ! دینی یزابقشع ری دی ی شوغآ رد دا زردام تخل

 اضیس.خا زات رد نونک ات ملیف با ی قد« یاههندیص

 ۹ تا هتشا دن هارو دن

 « نز كلی مادنا ش
 تسا نکمم روغزونه:دنب ناتسپ نودب
 ؛«اهنیچرریاس» شیامل هب دسرب هچ

 هلک یءاهمدننک ةیبت زا یافت



 0 هر هر رک

۰ 1116 0816( » 
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 1) هجرت

 9 ۱۹۸ لوصحم - نموح
 نرگس امئیس - متسیب
 ۱۳ ار ۰ ناهتنج 0 2 هام ت لاک
 ج) ننیلاک نوج - ام

 یاهسناکسنامهزا

 نادرک راک قوذ و 1

 _ دهدیمناشن ار < كنيک یرنه

 <یالدالتسا» اب ایند هک اردرمنیا
 (لیتسانتیاک >و؟انومار> <خیتهل

 اضیم

 تردق یئادتبا

 نادرک راکكی زورما « :
 ۳ هک یملیفعوت ره - تسا هرات همه
 تساجنیا بجعت و دزاسبم دی[ شیپ

 ۱ راکزا بوسخ یلیخ ابنآ رثک|هک
 کنی اابمرف

 دراد) و « وراجنامیلکیاهفرب
 یهوکش اب ریچیشع> ۰ < هباستبو

 «ناعاجش» < كلف وحرچ > ۰ «تسا

 تسواریخایاهراکز ایاهنوءن اهنیا

 و یخیرات ؛ لاکیزومو یقشع ملیف

 ؟لرتسوااب كنيک یلو نرتسوالاح

 ۱ انشا انو سونامان نادذج

 هکروگیرگ یراکمهاب شیپ لاسدنج

 اد ؟ژادنا ربتكيلرم »روپشمرثا كپ

 ملیفنیرخ < ناعاجش9 ۰« دوب هتخاس

 -تسارلس تسب لوون كيزایابتقاو|
 عاجش عرازماقتنا هژوس یوتسمومع
 داگتیانج راهچ زا تسایک ابییو
 لتف ار شرسه دنکیم لایخ
 3 « دن |هدیناسر

 ی رشانرد هما
1 

 ۳ و هنک یمرابچ دتوشیم

 تم ار هیطق ؛تسا لیسا

 رک تیم اپ عداز
 ۳ نر ور هثهس ناهرپ و هتناسرب لتقب را رقیهس

 +دسک شرسمهلماق هکیلاح رو
 ۳ ؛هحفصرو 1

 ل



 دووبلاه تخشوخ هداوناخ ی

 دن اد یاه

 دنیم بورغ یناوج هراتس
 والالد ماد د و لگشوخ ءرا

 ] یبدتم یالردنیس

 < زرتوج یلرش 2 اه زورنیا
 یاهملیف بوبحم هراتس)
 یصاخ تربشو ماقم (ثلقو خرچو
 .تسا هدرک بسک ملاع مدرم نیب

 هربچ ابیژ كرتخدنا اریر

 یزاباپملیفرد هکیدوجو اب .دنمرنن

 یوقت اب و رادتید رایسب «دنکم

 و اعدب ارشهوخ تاقوا بلاغ

 یدنک ناتساد نویندیوید ۶

 میمصتو هدیرخ < نکدومناو 2 مان
 واتس و دوخ تکر ش اب ارت آدرا

 ملیف تروص راکاروید فور»
 ۰ دروآ رب

 رشتا ریام نیودلک و رتم #۶
 ار <سپیلاکوب | راوسراپچ 2 فورع
 تخاس ده | خ یناپسازد



 هس یی . دنخیم کف

 یاج.۱ .تسانکمم ,هک اجن ]او هک
 یهاگ نیادوچواپ ....دندتم اررلرق
 او لماکرارف ثاپ « تردبیایخ
 اهمنادنززل ؛ازممهر دریکیم توص

 و تام نادنز نیلونسم اب

 دود رتشیپ لاس راپچ

 یعضو هچمه كياب

 هچ وا دیمهفن سک چیه
 ۲هتشب رک یخاروص مادک

 عقومجب ن 2و مق محبسهک دندش هج تع

 «تسین شلولس یوتوا

 3۳ حکیم ۱
 نکممرفل كيرف را زههدزا «رفنرازه
 اپ ناثباربیسناش هچمه ثب تسا

 ایوکت تهب ناتیم هکنم« دخدب
 ۰ تسا ن لاحم نادنز ارق
 هجوجنیاژا یضعب ؛ینرآ «یاهجوتم
 رخهلکیاهاثلناوج نیازا ۰ اهینادنز
 « دنا هداقا نادنزب هزات هک مبقو

 تثرج هوش اب دننکیم لایخ

 رز بیام ملات اقحاو دن ایم کف

۲ 
 *ب رد اربخا لاسرربنزپ یویدوتسا هزان ثربچ <دراوهنیج»

 دوس آووبب ب :تفگ نا راگن ربخب یناعوبطم ٌهبحاسم

 )کر تشرب توقفوم ابشراک روده | وخب رک |امنیس؛راتسكي.مهدیمحیجرت
 بر لابتدبو هتشادربیئوشانزیک دنزو رهوشزا تسد دیاب دوش
 تیلامفدوریلاهرد هک یلاسود یکب دوجواب دراوه. <دورب
 وروایب تصدی ییهش هتسناوتن

 و «مدرت یزاب یون میلی اد وا در 0
 و



 دنمچیمو دشنک ی ماهیپیخا روس
 یصرف ناشدوخ لابخمات نآیوت

 ؛ كاچب دننزب

 وین کس ناخن
 تسا نکمم مه یهاک رادوریگ ن

 قادعتا» دنابب هب
- 

 یدارف یموجو خیساب هدننک
 حالم

 كلکرسدود
 یب هک تننآ تقو نآ ؛دماب

 هدنک هلولک كياب و

 نوریب یزادنایب نادئز نیاژاار

 ینعی <نوریب# هک ش اب هجوتم یلو

 ینعی <نوربب ۰ لولسزا جراخ هن
 هک مداد ناشئرس ءراشااب فرظنآ

 :مرادلوبقار شفرح
 مادیم « لآ( ماادهم -

 مدآدیاب ررطسچ :روطچ رخآ یاد
 یاهراوید نیا تشپ هبالار شدوخ
 هدناسرا یشعل

 دمب مدزراگیس هب یفیمع كي

 رظیغاب اراپ هتخادنا نمز هب اراآ
 , مدیلام شورب مش

 زا هک مارآیتحل اب لا
 هلساف یلیخ نم باهثلاو ناجی
 + تفک ,تشاد

 هزرابم ره یوت مدآ ,ینرآ -
 شاهابهک اریسک ایزیچدیابیشال»
 نازبمو دساتشی بوخ تسا فرط

 منو مه نادنر

 هناشتدم مامترو 46 تسا

 ةطوحم یرت

 و رونحنیتم اه تام زا هه
 تسا نکمه رکید هظحا ره بایغ

 یب تا تبیخ هبو دننک وجتسجا رت

 مئاد دیای یی یسلک روطب ۰ دنرریپ

 هک یشاب رضاچ یراوب درابچ نآ یون
 ار تدوسخ هنتفک تلابند تفورخ

 زور نیلوازاضو نیاو,یهدب ناش

 نآ زا هکیژور ات نادنزهب تدورو
 ؛ تسا زارق رب ۰ دننکیم تسخرم

 دباسبحب موکحم هکیتررسرد هتبلا

 دعوم هکنآ زا لیق اپ یشابن مادعاای
 روطب و یدشت هلفثدسرپرس تنادنژ

0 
۱ 
۱ 

 سا 16و تووم یو
 4  م ۱ ِ 1

 ترور ,تسا هر گ ددهسار تسحن شقن هسنارق میقع ینا ربا همین عیب

 5 رد یژاس زادج .نیسح ۳ تاج ۰ یترطز حیچ بلاخ یهیملزف
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 هکسیروطب هدرک



 هخلباقم رب ار دوویلاه دن
 , دنروآ رج وئازب

 دوجو هانثتسا دنچ هتبلا «یل
 , دراد

 - تشا<رولیت یی اما هیک

 (ردلوم مایلی" 
 را زاهچگهدز رب )در روف ناج یارب
 نرم یزاب# ماظن ءرا وس 2 رد( راتسا





 دننکیم ارث

 :نیجودنیالبقلاس دنچات
 وی ووتس|لی وطتا رتنک تحع یگمن ۰ دار دم جن

 ؟ ودتاربن 1

 - هوا :ا ابتآ ۱.
 وا نه د رو اونا نو. ۰

 ۶ یانتتساد «دندو

 دهاوخیم هک رهو دتهاوخیم هک

 یزابملیف رد ؛

 را زه ۲۵۶ رب هوالع الومعو .دنیامت

 دنک هدافتسا ابن

 تسیبیدص « دوختباث قوقح دنوب
۱ ۱ 

 ام : دیوکیم ندلوه مابلپ
 ملیفرد یزابیارب میرادت ی

 دذنرگیم بت

 ناشدوخاهنا + مینک تسا وخروواضافت

 <: دن ایم ناملابندب

 دیازفایم ارتاتیس كپارف
 تایلامتس ٩۱ دیابنم رالورهزا»

 مزادرپب
 یارب هک متسه راچان نیارباتب

 منک هبلاطمیدایز لوپ اپلیف ردیزاب

 دیایب مریگ یزهج هکنيا یاربیتح

 ملعمبوحم

 دن |هتشاو هداقتس ادت وب

 هکشا تسابیجع یلیخ اعفاو

 یئالطنیجو

 و ابعار یوجتجرد ر

 اما .دندوب یفلتخم اهنآز

 نادرم نیرستک رربو نیرتدنمقورت

 یسترک |ااذیمم - دنتسه دوریلاح

 ابهار یوجتسج رد مه زونه دینکن
 نایاه رالد هک دنتسهیفلتخم .قرط و

 دهد

 سیدرپ:همجرت

 تاحنا



(۹ | 

 هدش ترپ تاقوبحم

 مدب و نلآ دیدلباق

 ۱۵۹۵۸ ربماتیس-هقیقد۷2 ۲

 ریل وک ی ول دیررتلاو
 زمیج-یاگ یروگیرگ
 نوارک
 11611 5ودسا

 ( یکنج ) یمنهج ةقوج
 ی یا

 ریکناناجیهمیاقو زایکی زاب
 ریوتترب طسول للملانیب مود كن
 (تسیراتس_نا ورک ر کس مدننک هی
 یور یلوهعمیگنجرثا_ثكي و

 , تسا هدنمآ امنیص *

 : وپماک يلاو یور يتاعم
 2 زیوآ لیسیس ,نیلولاکد 3

 زا یهورسک .ریرش نونل و ترم
 هک نیمروبیئاییرمآ_ نالوارفرت#

 ایزاناحراتقرکیلامشیافیرقآ
 , دن

 وع ۲هدوع هو ۷

 رتعع) میتسه هکنانچنا ناوج
 تثوماراپ

 ءدمهشی بادجو !ریث یاهبزاب کی باذجو اریک ی
 اشكيب ناتسریبد هملممكي بیجعقشع

 ووپلع ميلمتار یکچرک رهش رد سکیب ناوج یاهدع دنباییم
 تسزاوسیب یاهتاوج نیمه زا یکی <دنل لراهتربار2

 : ابنآ قشع یارجام . دنوخیم دنمقالع رکیدکیب
 » دیامنیم یعس دهدب تسد زا ار دوخلقش تسا
 دن ریکیم زارق هسردم هرکا شود متخدروم + دنسوبیم ار رکیدمه

 ۶ دهدیم تسدژا ار تاکساییم دزاد دوعیم هجوتم هک دنلراه
 تاکسا اب دنزاذگن رکا .دریکیم میمصت وا
 .دناسرب .لتف

 دوخیم بوصم نشک ادوریدنالآ مایلیو تالوصحمزا <میتسه هکنانچئآ ناوج»
 ۱۹2۸ ربتکا - هقیقد ۷۵ - زن رب لث وماس - بوخ یلیخ
 میک . تاکسااییپ - كئاه . دنل راه تربار

 نیلا .نامفوهال راک - ییوج . تراب لجام



 ناجه رب راکهاش ثر ۱ اک ماش فایآ

 اچ یاس رب رس رد سیریت برکسرب وس

1 

 (تدمه ی علتبل رتسس

 «دانیگ ینایب»

 زتسنا

 مایف دن ره هشپ ره

 رتسکاب نآ
 زانطو ابرلد هراتس



 ل اجینح نامرپذ شکلد

 دوحو لبخم دناوئیمن و دهاوخبمن

 «دروسح و لیخ > هدشاب رهاظتم و

 امت نو « دشاب دناوتیمت

 عوضشوم كيب فورصم اردوخ
 دوخشوگ و شوه ماملاب هکنیا نآ

 تشونرس یانشآان یاههبرض زا ار

 درادهگن راثک رب
 دشاب «دوسح» دناوت یمن

 تسدب هچنآ شراب هکنیا رظن زا

 لا تار هنر

 دشاب « رهاظتم»دنا وتیمن

 هجاومیسانشقح مدرماب نوچ
 نویدماپت ادب ردوخترپش هک دوشیم

 یتسود ناشی اهقیوشتنویدم .تسا

 نوچو ناشفیلفل یاه ساسحاناشپا
 رد كرزب تیقفوم نیا اب هک هچنآ
 ؛تسا یفاب واردژونه ؛ تسا هدشراآ
 و رهاظنبلسوتم هک .درادن یدروم

 دشاب ینعمیب و كشخ یاه لاجنج

 نادنم ره ام

 ۰ شکلد نیل هتفک ان یاهدرد

 اه لاجنج نیا كيرات طاقنزا یلیخ
 رد هکنیا هفاضاب دنکیم نشور ار
 ۱ هرادیرتهنافستم دیاقع یدعب دراوم

 هب هک نمناتسود زایاهدع

 رهاظظتام یئانشآ و یتسود

 یضعب .یتسود طرفزاو باصا
 یتسودب رهاظت هسالخو اه لایخ
 هک دننک یبم سکه رک تب

 یژروضرغاب )مدرم نایمردهنافساتم
 ۳4 احفصرم هیقب

 دن رادلوذبم مال هجوت ناشب | قوفح

 ینوناق قح عییطت نیا زا شیبات

 هلیسواهنت هک وخراکبو ددرگنابت آ

 مدررم دنموربآ و جرخ مک حیرفت
 ۱ دنهد همادا رتعیب یه رگلداب تسا

 دارم ود یاهزاس

 دارت

 دادذصتسا اب ناوج

 ارجا یتلاج یاه هماترب <یمرزآ

 دیدش لابقتسا هروم هک دندرک

 یساپ اتیلجمو تفرک رارفنیوعدم

 ام . تشاد همادا هتشذگ بش زا

 سپ <نکیوومرخ میراودیما
 بطا وم رث هئانیب عقاو و رترایشوه
 اهن فارطا هک <یلاهامن تسود»

 هئامیمس یراییه ابو دنشابدنتع

 نیازا

 دن رو آ تسدبار یرتهپ یاهتیففوم

 ۱۹۵ مرا تحشلاس

1 
1 
۱ 

 ۱ نایتسلاگ روریاب

 1 رظن رب

 دن زروب كمايس





 2 ی ادتلو» »لار وا

 ۲ رس گر ول است ,مسا حس > ار ممبر رو ضیخل عام م ای اکو لمس ار

, ۲۵۱۱۵ 
 نا رهتر> شوررف زکا رم

 ارئد وعسم ورازهلال کیش ت زربلا بنج اض رهاش لاننژروا

 هاگشاب لباقم 9 اشز وصتم - یردان هفاک بن یرداز " رازهلال

 لا ریمش نابا اش وسیگ یفاس _ دنا را



 مراتساخ

 دیسلیعامسا دیس یاقآ

 زی ربت) یولع
 ۱ و دننآ

 ؛دتتسج نادنم< رنه#زا ودره
 یژاب یارب رتکلترب ۲

 تسا هتفرگنرکسا «لک لاخرم تا ۳
 یتاریا»یاههشیپ رنهنسزا-۳

 !تسشا تالاحموزج هک :دیسرپت

 (زا ریش ) یرحب رصان یاقآ
 اخنوچ هنافسأتم -

 دیوش هنوباآ ناتسودتهزا ًاعیهتسم

 ونیلهدرد یدنع یاپملیف-۲

 دنوشیم هیپتیبعب و
 اش ظقاحادخ

 یراخف رهچونم یاقآ

 نریا من
 زا تسا غولش یلبخ ناشرس الف
 دنهاوخیم ترنعم درخیکعلاسرا

 < هدرب » ملیق رد - ۲

 تکرش یوسرک ریپ و سوطاشلا
 دنتشاد

 یاههر زامشردژالبود صوصخرد
 ًاقطل«مياهتشونیعماج بلطم هتخنک
 دیند ؟ هعجارم ناب

 (نادمه) یمیرک یلع دمحم یاقآ

 و دشأب توخ هشیمهراکرس لاح هک تساراودیما مهوگتساپ
 ؛دیلک تفایرد ار شاوجو هتشوت همان دنت دن دیتاوتب

 رد تراهک | یافآ نوچ تسینتسرد هناقسأتم امش سدح - ۱

 رخت ناملآ
 یلیختقیلکیرمگتنوم یزاب «تیدبا اع اجتیا زا» ملیفد - ۲

 ۴ دیتشاد كشرگم .دوبتسکنل تربیزابژا رتهب

 یشلیلد دننکیم شخپیبرغ كيزوم نارپت یاهامنیس ارچ -۳
 ۱ دننک شخپینآریا كيزوم دنرادن تسود هکنیا یارب - تسا ناسآ

 .دایزامش فلطا

 دنراد فی

 ژرژ رتسا هزیشود

 ایندب ندنلرد ۱٩۳۲ هیروف متفهوتسیبرد رولیت تبازیلا ۱
 .تسا۱ هدنمآ

 اش یابیز تبازیلا صوصخ رب ردفنیاتالجم هکنیا زا - ۲

 تحیص . میفسأتم رایسب رایسب دننکیم ناتتحارانو دتسیونیم ها رییودب
 ؛ نیمه.دینکنیبجوت ًادباو الصا تافرخزم نیاب هکتشنیا وگتساپ

 یردآب دیناوتیم شیاربو دراد لاسودولهچزنک رریدروک م ۳
 . دایو امق ترم دیسیونب همانن مت نررفسک وف یویدوتسا

 هو هوپ ید هم
 و

 یدامعریم سابع یاقآ
 «یتنطلس یاهدیلک» ملیفرد ؛ هلب -

 یلر مهلواد كمیدور
 اب <فلالک وا یناج» ملیف - ۲

 ووخیم بوسحمرلدتچ فج ملیفنلوا تقیقحرد
 رمان ایودب وستوفلآ اهشرظندروم ةشيپرته - ۳

 ملیف رد د ۱ تسا هدرک یزاب «هک رزبروشک

 ن.ف هزیشود
 کت هنامیمص امش فطل زا

 ؟چوک لر كاونمیک - ۱

 اتسزریسرتیه -۲

 تسا هدرگ
 زریسرتیهو كاون ميکنکع پاچ - ۳

 یمالغ دمحا یاقآ

 ترا اس
 یابی ۶ ورکیم افیا

 رراپ ككيد د زیث لک اویا تک رش

 مينکيمرک

 تشاد هدهعی<نیال عنرف# رد ییجو"
 نک رس ملیفلالور و

 » مانب  یملیف رد ناتسلگتا ر د اربخا
 6 رلتساکر سا تش

 وزاب < الاب هعیط
 رد یا

 مشچب دلج یود ز

 زیقاح ادخ

 /راو ام نوچ یزادافو ةدنناوخ هک مینفوشوخ رایبب مه ام

 هلحمنیا نانک ما

 نما کیت تار

 بم هتبلا «هلیلدو نوسماس ملبف شیامنرارکت - ۲
 دنشاب ءدرک دراو |رنآ هزات ٌهيیک اهامنیس هکنیا طرغب

 کری تی
 اهامنیس نابحاص هدوبیلاع نوچ یدنه زلرف نیا هکتشاا لعم

 تسا ن

 یمولعم ار < موش ٌهبنش »و «نک ر زب شعک 2 یاهملیف - ۳
 دنهو ,ناعن اهامنیس مادک

 زوبتام روتکیو سکع پاچ

 ینیرق ورسخ یاقآ
 تیقفوم الباقتم مه وکخسای

 راتسآوح لاعته یادخ زا ار راکرس
 تسا

 ام تسدب امق یاهلکع -ب
 . تسا دیر

 لاش صوکم اص ییس۴
 درک میهارخ هدافتسا ابنآ زا مشش

 «ناتسروگ ردرارف 2ملیف -
 نارهت یامنیس شیپ ابتدم مه ار
 + داد شیامن

 یروصنم نسحم یاقآ

 <تسارتیبشاد» ملیفود - ۱
 ینوتزارتولج ار ورنومنلیرم مسا
 هدنزهورک سد سیر

 دیهاوخب ار شنسار ۲

 ۱ ۱ منادیمت
 .وا رد لئود» یاپملیف -

 یامنیسار «زاسناراب»و «لاراک كل

 ار« ناطیش دیرم» بلاجرثا و !زالپ
 شيامن هدنیآ رد ژور نلوم یامنیس
 .داد دهاوخ

 : مارتحا میدقن اب
۱ 

 كيدزن هبتآ رد دلج یور ر
 ۱ .دیشابداش

 یلیوط میهاربا یاقآ
 دناتششوخ :یمارگ دنناوخ

 ظوفعم امرسرشزا ناتسمز نیا رد
 ادخ هدنبا ناتمز ات - میدنام
 ۱ تسا هک رزب

 8 2 زا هکنیا زا -۱

 رثپب یلیخ ؛ دیدرواین رورس عوضوم
 ۱ هش
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 وکخساب نتخانش رد - ۳
 , ناهدوهرف هابتشا مهزاب هناقيماتم
 اههمانبا وجنآ ولهپیاقآ امش ناج
 ۱ دهدیعت ار

 تسینیضرء هدایژ
 نایساک وق نگ زا دیاقآ

 (ناهنصا)
 ۴ الج نرمسآآ 2 میف

  ناوراک یویدوتسا لوسحم
 ۲ , تسا

 دان برد یتباتیلع
 9 مندی و
 اتم

 ۳ طسوت 1 جا ویدوتسا

 9 هلبود یسراض ناییاباقآ

 ِ دوبرم ملیف نادرک رک



 تلنهدبم شیامن

 تسا هدش هیبتنارباردنرنک ان هکیملف نیرتیل اعدنیرتشذرآرب

 یناریایگنر ما متپوکسا ملیفتبمود

 ((هتسکش مسلط))

 14 ۱ نا هم 0 ۰ بوکس)» ۲ ۱

 2 9 تا
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 یاشام قفوم تختیاپ مدرمذا رفن مر
 مس نرف سک وفینایمک ملفعم راکهاش

 افب هلب ۸ ین اه
: . 

 یسد ر هلئود

 دز]ه دش

 لم

 ((حناف))نارترمآناجم ((گتف رام رب)) زارترثیم یملیف

 ((هلیلد ون وسمأس))زارتالج اچ "دو ((باتف ۱ ] ردلادج))دارتوت ۳

 شک ن

 لات ینامرهفراکهاش نیرتارجامربو نیرتهداحرب

 امنیسملاع بوبحمو ككرزب هی رنه هس كلا رتشاب

 ناکیادراچبر مرا ویهنآ زوس -رواپنو ریات
 درکدیهاوخن شوءارف زگ ره ار ریظن یبرثا نیایاشامت ءرطاخ

 شف رس

 تخشیاپ لو) هجرد یامنیس ود رد رتشیب هچره تیقفوم اب

 2  ۱ ۳ شا اب

 3 طفاج هما 2 21 طی

 درادهمادآ

 زا هداعلا قوف سنآس ثي ار "شک رس» ملیف لفیا یامنیس یمارگنایرتشمزا یریثک عمج یاضاغتبان
 میت ره لو او خب و



 نارگیزا . تسا هدنریگ و ءداس

 دناهدرک یزابترابم ابهمع ملیق

 لماک یسنامرفرپ < كيیروکی رک
 ره ۰ تساهداد هکازاا یلاخو یهو
 تروشنآ اب«لاک اب :والباقم

 نارک اشامت رتشیب رظن ۰ دوخشز
 ؛ هوالعس .دنکیمبلجا ,فلاخمینج

 هنامناخ تلاحنآ اب «یرک سرولوق
 < ۲۵۵۳6۵۵۱۵6۲ فیطلو

 ریاس . تسا ریظنیب و یلاع ؛ دوخ
 ملیف بلاجیاه ندیزیرک اراک
 یج» ۰ < نویلماس»هبتسا قلعتم

 زد «یستواش یکیم» ربثو «تیاو
 كولاید . لخو هتاوید زاب سکبشعت
 رایسب یتادرگ راک هصاخو ابی زاب نی ریش

 «یلنیمتنستیو>تیمها روخرد رایسب
 .دنناسربءا ریدمک رثانیایلک شزرآ

 شزرااب هلبود رک ذ نودب مالک متخ
 شویرادتسادیما . تسینقکفم نآ

 دیامت ششوک و یم- هدنیآ ردملیف
 و هلب ود یلاهملیف نینچ ریظنهک

 . درادب هشرع مدرمب

 یرون - پ

 زیور .تساءدرک زابیسیرت هک تسایملبف نیمتسش ؟ایردوربیدرم> هک دینادم تسیت دب طقف ك

 ۱ تاقالم ار < دلاویرج»روبعم هدننک هیبت دوب مررد یتقو «یناینامانآ ۰

 هک ت سا ینزب,عجار ناتساد : تفگ انآ . تسا هدروآ ریگ دا قوذ اب قباطم_ یاهذوس

 دنکن هکنازا دیدیسرتیم یلیخ

 هدهدخر ناتیارب یدب ٌهعقاو

 تسود ار امش تقگىم هکر غ
 هبترمکی دعب دیدرگیم لوبق «مراد

 دادیم یرریستت
 ؟مشاب تخبشوخ

 کر ات تصوف
 دیتشادت دامتع| ن اب دیدن | ریمدوخزا

 امش ۰ میک «دیشابهتشاد رطاخم یلو

 دیشاب هتشادندامتعا قشههب دیابن

 یور ار تذحو و سرت طوطخ نیا
 اه نیا ؛ هناردینیبیم دوخ تسد

 <«...دیسرتیمیلیخ هک تسا نیاهناشن

 هتسه | و تفرک راک اردوخ بل میک

 تفک

 - منکبراکچ نم یی ؛بوخ»

 روهشمند فک «:مسرتن هک منکب راکچ
 :دادب | وجیمیالمنحلاب

 ناعابش
 ناتساد ... تسا «دوب اهنآ زا ریغ

 ,دخرچیم < ك_ییروگیرک > یور

 تباث «كي» .تسوا زا یزابنیرتهب
 -.تسا یدنمرتهروتا | هک دنکیم

 تردق ۰ ملیف یاهتنا یا نشرد
 یابیزاب .درشیمدوبشموا كایتسیترآ
 و < دیوبنفیتسا 2 گرنیلاکنوج»

 هک دتفایم یاهمان نآ دایب ینقو مهزوله «یسیرترسنپسا 2نز
 ا .دوخیم خرس تلاجخزا ؛ داتسرفشرهاوخ یارب - دنک ی زابیگشیپرنه شیامزآ ردتشاد میمصت

 | < : دنک یزاب اهملیفرد_تسناوت دهاوخروطچ مناديمنو تسین كينزوتف الصارسنپسا » :دوب هتشونوآ

 ناتجا ودزا «دیوشرتروبشممهشیازا رک |

 ۱ رب رک و

 ۱۳و دلو تاب ارم

 وامتعاقشعهب هاب امش میوگتدیاب

 دیس رپ میک

 زوناقتسا <: یچ مباپ

 ی
 تن هلندی امضا« میوگنهج

 مه کیقاتعم نیدزرکیم یسقاو قعع
 ۱۳ هر

  تسه یربخ جاودزازآ

 «درک ثکم یاهظحل زوئافتسا
 هلب»

 دش دهاوتخ جاودراب رجنم ی
 قشعنیا هاو

 خساپیصاخ تناتماب نیبهلاط
 داد . هنیوگب منا وتیم تارجب2

 یمک زادعب زونافتسا <
 نا مت

 تساجرباپ
 داد همادا ت

 <. دینک دامتعا ققعهب
 تفگ و درک ی مست كاونمبک

 زااهش ارابشیا
 رواب هدیدناوخ نمتسد فک یور

 :مدرک رواب نمیلو
 و یخوش راک كينیا هک معهفیم الاح

 رد, راک نیرت مهم ۰ تسین هزمشوخ
 یدنلب هدنخ رونافتسا 6... تسایند

 ردمیک ۰ تساخرب شیاجزاو درک

 شیاپارسیمیجع یلاحشوخ هک یلاح
 مرکعتم» : تفگ دوب هتفرگ بردار

 منکیمیعس . دیتفک نمی اراهتیا هک

 ؟.مسرتننآ زاو میامن دامتعا قخعب

 تسا بیجع اعقا و

 تیپ ی لک

 ها ی یا
 نول ٌهناداتسا یرادربملیف

 ۱3 کروز تم طموعورماش
 نموبنلنویل ناجیه رپ كيزومزینو

 ؛دربیم الابار نرتسورفا نیا شزرا

 . تسا هدش هلبود

[ 

 هتک تفگ واس ود
 بسا دیک زج

 ۰ یامنیمدر شرتخدووا جاودزا رب یتیم اد نز یاضاقن درمنیا . تسا یناوج .درم قشاع و دنکبم یکدتو
 : دادبارج دلاو * و ۴ 1

 تیام

 بار

٩ 
 ۳ ناقر هست

 ر ر منادب (یدودسم
 0 ۳ لرح رد هئابم نیا رد
 ۳ ۱ 1 روسرد ماهتشاد ۳ زارنیاقآ نالفو هدنناوخ

 و ۰۰ مفادنربخ تایرج ثیا
 ,7 تاقوا یهاکد

 و یحا راثو هفالک نایمنیا

 كلوقنج نیازا ناتچ
 وندیجنسن رادوب یا

 ۳ مامتعک نارگت

 ی
 ل رآ ۳

 هرودواهاگ اب
 ةمحا

 دناوخ
 7 و

 ترم هایکشا هرارتم هنایقو
 دلار شمشچ

 رییغدرت
 زین نونکا و تسا هتسیرک اوزنا

 زنگشیا ندمآ شیپ اب تسناوتیمن
 کرج دوخ یاهکشا :زا لئاسم

 نایب هشیمه دننامنانچمهو دنکب

 زانورد یاهرطاخو دشابدرسنوخو
 . درادپگندوخ بلق یایاوزردار

 یرابنیرخآ هرابنلوانیا دیاش
 " نیا لباقم رد تسناوتنوا هک دشاب
 نتس بلو دیامت توکس اهلاجنج
 " رادتسود ابنویلمنآ زا دعب هچدوشک
 نیا مامتلایقرد روشک رسارسرد وا
 زاوآ هطقفزیمآ تفلاخم یاههمرمز

 دنهاوخ |رواینتشاد تسود و مرگ

 . دینش

 ۴ بد نتفیلک . :یسراو ناید

 یا رب یلیطعت »رد یمزارک یراک

 ۱۶ ملبفات دمآ رد كنارروترآ

 درک راتو یزاب ار«نایاقآ

 علف سبئول یرچ
 نا



1 ۹ 
 و هیس

 2 ۱ أ 12 1 ِ
 یرمورب ح

 خ ه ۵ تك ۳
 و جو و و 00 ۹ ۳

 ۳ ! رگبوش| یابیز

 یگنر - یوکتامییس

 یسرافب هلب ورد

 : كلا رتشاب

 سروداناد

 رگبوش آهراتس

 نمساگر یروتیو 1

 دوبشم ناگ راتس یزابمه



 بر 2 یلولرار

 ۳ نربد

٩۱۳۶۱۷۹۵۵6 3 

۳ ۳۳94 
 هلن اب رامانیج ال گاناب هلی اش وگایولیس

 7 ملبف شرپرادب هدژنک شب نایااثآسکلا طسوت یسرافبه و .ملف ش ایم و اه | ۱ همین هد فی دش هلبود 1



 متکیم لاوئس اردناسلاز

 < ینایناماث  >یزابلمتسازا -

 زا دابز هکنیالثم ؟ دب ایم ناتشوخ

 یردق « هدمابن ششوخنم لاوئسنیا
2 ۲ ۱ 

 بارسیزو هتسهار دنیشنیم ثسار

 یردف « مزادیمرب زیمیورزا ار
 مسرپممدسب ؛ مماشآیم

 ندش هشیپرثه هار _نیرتهب
 نکنیم تاحاو رتشیم تب

 مسرپوه ۱ ندرک یزاب -

 تسود ار یدرسم ,غونهچ

 و دزادلایم ربژار شرس ؟ دپ رادیم
 دهدهم با رح

 هتشا دتفلک یادص هک یدرم -

 منکیم لاوئس هلصافالب 1 دشاب
 «دینکب جاودزادیهارخیم

 فرجم سپس و دیاءدیم لمات یربف
 دب ایم

 مئسلاو شی تسا وهم ملد

 ارعناسلا زا . مهدب ارلاوئسنیاباذج
 ۱ مس ریه

 یلاخبیجارد یزابزا اپآ -
 + دیوگهم ؛ دیدرب تا <یلاعزپ

 میلیف یلومتشادن يموملر
 درومنم ملیفنیا شپامل اپ . دوب یممم

 , مفرک رارف هچر

 : نزییخيمربیاجز ایداسلا
 :دراذگیمنمیواج ار راکیس یطرت

 وبسریموینکیمرکشن رازا و
 ؛ دیراد هف

 یزاب اپملیفرد مرمحرخآ اب
 لاوئس یلطعم نودب مهنم . ملک
 سم شب یرگید

 «دینسه تخبشوخ ًافیفح ۷

 و دنکفايم نمی یهاکن اودناسلا
۳ 

 نبا امشدوصتم منکیمرکف
 .متسه تخیشوخالمات نم ابآ هکتسا
 , رهخ مهدب پاوچ دیاب

 الماک یسک منگیمن روست نم
 تخبشوخ الماکنم .دشاپ تخبشوخ

 یزور دپاش , مثخبشوخ ياو متسی

 موش, تخبشوخ مه ًاتقیفح هک د سرب
 حرطم ار دوخلاونس نبرخآ
 ۶ مسرهوم د

 لرازا امش دنشفکیم رکا
 اه راک هچ هدینک عورش ار نابیگدیز

 شادن مه

 ِم :نسیمهینادرگ

 7 دسع

۳۹  4 

 ۲ دیو منیف

 7 5 ب دروم

 یطح مادقا

 متسا ضخیم نم هلحرسنیا رد

 زا ار مدوخ ملیق
 زا سابتقا ملیف نسیا ناسا «متک
 وتسیب 2مساب دوب یروبشم همانعپاع

 < یندنب ودودل آهک <خرسلگ رابچ
 هوم هتشون

 روطچ دنسرپ یم اه یلیخ
 یئادرگ رک هب هشیپ ره .كي هک رشیم
 لاونسنیاباوج دنزپم تسو ملیف
 نبا نابزج هک اریز تسی ناسآ

 یلیخلاح نیهرب ودنک هتسه آلیوحت
 تسایعیبطو ناور

 عون كبب یجراخ لماع كي هتیمح

 نم هدیخ هب

 «لامک *یتاعوبطس هاگنب

 متشآ د رس
 قارعا و ی 5

 نامه تا نم«

 تاسناتما

 یرادرپملیف نیب نور

 هب دازآ یاوه هب ویووتسا هطوحمزا

 نیخ اهنآ تار ح طیضو مورم .نایم
 مدوب هدرک رظف هن [زورلامحا

 ۱۹۳۵ ردینعب رتشیپ لاصدنچ

 رهشرد هکیمغوم
 یلپ هیهدیمنرملم كي نم ملیف
 زارل» مساپ یاههنیوتاپ مدرکیم
 نیا .مدشاتشآ و وربور < ینیتاراز

 _یرشع یرگمهكپ هم
  ملیف نرفته ن

 .يوب تتسهام فرم ناتدرک ۶

 ربا لوصحمو دیشک

  .یتشدر یاب لاتروژ یح اخ تاعوبطم نپ رتمزان شورف لحم

 در یایسکع نیرتژات و امنیس ثالجم نب رثپب یلادتیس تالچمر

 اب و دسنکیم مخا اربناسلا
 :دهدیم با وخیتحا بان

 لیم مه | ,نآ ظحاكي نم -
 هتل یشوخنم . مهدب رییقت مرادت

 تسکش»یژوریپ ؛«ودنا ووغ؛یتخدب
 بوخ ماهدنارثکالاح ات ار دیماو ۰

 تبجنیمبمهتضذگه دوب هچرع دباپ

 نا یمضعفاک ابیورم ورلوبنتساا ریاهچ. امش پوبحم ناکشیپ رتع
۳ 

 سس سرم

 9 مک د نم رادن دست ءزاس ود
 رمنکز اخآ ادتازا

 1 هئزمتسه رضاح هجوچیپب
 . مهدب رییغت | رووخ

 ی ۰ پ : همج رت
 ی 1



 هر هنمانرب

 ناف
 ض رزیزآ یکب

ِ 
 یوروش یامنیس ۱۹۵۸ یاهملیف نیرتشزرآرپو نیر نا

 تساهحرو] تسدیار شدورف دروکر یئایسآ ی اهروشکررد هک یمایف

  راثبهلب ود تن اح رک ید ی

 «نیمکب زلپج» و «اهکلتکلهزا را ذج و رت مع یراکهاش

 تاج تمهیقد
 هل راد باذح و اریگ یناتساد مدت

 رثاث تست هاشسا نودب ار همه

 داد داه] و دارق



 ۱ حس یا وگهناخ یو ر لب >ح

 راکشا هزیاج ۷ هد رد

 رده ۱ 9, (هدننک هیت -لگی هساعاس هب) لاس ملیف نب
 (سنیگ كل هب)ر ونک "1 ته

 ی
 (ل وب ریپ هو ) تسرانس ي 1"

۲ 
 ٩ یدادربهلیف نیرتم

 ژاتنوم نیرتم ۷

 یسودارابس ..نکراتس رد
 اکیرم آی امنیسنادواجورب ذب ناف

 : كل رتشاب

 7 ی زنیک اهكج_سنیگ کلا _ندل وهمایلب و

 الاتیارد یسراغب هدش هلپرد
 یگنر- پوکسامنیس



 دنآوتیمنتفوچیه نعصختممدآ
 دقتنم نأشرد هفیطو نیا دنک داقتنا
 بلغا هچدنهدب داهنشیپ هک . تسا
 یبوخهطساووتساینفریع تادافما

 یسراسف ملیف یلاعت و يقرت یارب
 تسا

 اهلددرد نیا مامتزا میهارخیم
 نم .میریگب هچيتت نامدوخ سشوپ
 ژا تسا هتفک نایکیچاخهچن آدیئأت

 رک یدک هببد 2: تروس | مينکبديابهچ

 بوخ ملیف , دهدیم باوح

 رخدابز الوا هکشآ

 هتشادن یئف صعن

 دع روسئاس رثا
 هک ار ینادرگ راک ...در
 تسا بوخملیف ان

 هیبش تسلود دیاب
 دنهدب .ماوناک دننک موس

 تسالومممرایسب حزاخرد راکنیاو

 مراهچ

 زاژاب ناریا
 هاست ید یموخزازاب اتم

 دنک ششوک دیاب تلود

 زاجراخرد ملیف هک
 ژورسما امدنک ادیپ

 .ممضاب هتشاد

 هیور دیاب تاعوپلعم
 رنک ةاخنایاءام ۳2

 داود اهن ا: نوُمارچرد
 دنیاطنب یئاهدنشوک ابی ةک دننک زاب
 هتشا دنهرخسمولاچنجوره هبنچ هک
 وشقاب امنومنهرنآ نمضو .دشاب

 لوپزا شم اه شهب رنج

 ناتندوخ تمتیحرذف
 مشش

  بلق شوخ هراک دب ۳"
 ۱3 برم نا رنه شک مگ اب
 نرسناسنریآ )دیچم رب زر لاثیج



 هناخهوهق ملیف :خساپ

 تول رامتک رشاب هک تواهام

 وکیشاع هد روق یلگ :ودنارب

 دش هیهت وبک

 یو واک »هقناسع ناگ دن رب

 ۳ ید درسه ن مان مامشناب ار اهن [ مان .دناهدومن تک رشرگیدکب قاثتاب مایا رو نادتشرپ رنه نبا
 دیوش هقباسم یا هزباج هسزا یکی هدن رب دیاش ات دیس وذ ام یا ملبف

 1 « قباس نیدهک



1 

 یاضاقت بس رت رستیسا 0 و

 ناطیش» روهشم رثا رد تک رش
 ار راهج تعاسرد

 دد ملیف نبا رد رت

 ظ تق رث فد

 رهاظ ششک كی .شق

 جیم تربار دیدجح مایف

 7 امنافیارلوا لر؟هدوسرفلست
 نا رد یزاب یارب نا رک ک

 ِ و ۳ رسه نارودردنونک ات هک دریگیم 2  م راره ۰ .دددحرد یقوقح ملیف
 تسا مدوب هقب اسب شا یکشیپ

 ,رنایمام ؟هدوس رف لس 2 رد

 نیمورص ها ینوذ | یر شرهوشر
 هدنناوخ قافتاب تسا یروپ وا

 كرّز,كریس» رددرویل اه كانتشحو نایت
 هرکدنهاوخ یزاب ار لدا یاهلر

۱ 
 دراجی رلب لب اقم 0

 هدهمب + كباجزا

 زین گنارتسم رآ یئواتسوپهایس
 , انمف . درک دنهاوخ اقا یئاهلر
 ام هک «ییبنایف 2 یسکس ءراتس

 ۱ لیف رد لمج ککنبلراد شقن یافیا ۳
 رلسا 3یوسنا رفدنم رنهنب را اب

 لایت  |دض شل اخبج و كلی سب راپزد یناکی رم ا تي ابهت <نورا ۲ ۳

 نارکاکنزیزابمهملیف نیارد هتفاب ینوزفا زور تیبوبحم و ترهش
 دوب ده | رخ راتعاش مامتا زاسپرخا وا نیا تفاب

 تلسنیو رثا < یژ یژ > شرویشم
 بف كيزدات هتفر ناتسلکنابیلنیم

 دنک یزاب مارد

 - ریخب ندنلپ دورو ماگنهنوراک
 لررظن نوک ات هک تفک ناراکن

 نوچ اذبعم تساهدزکنیزاد یژیز

 دنا وتمجن تسین تخبشوخدووملاه رد
 نرسیرسیاجنآرد

  دوربلاه لجک ناطلس نتشاذگ فلز هک یدیدج یاهملبقزا یکی و كنیلبا یاهوبدوتسااب یو
 تسا راب نیمود یو تسا رنیارب یناوارفیرا ودیماراپانا ن هدشیآپ دقعنم یلاهداد رارف كنارروترآ

 ۸ ) مارد ملیف دنچرد هک هتخاس هبترمدوخیمرهاظیملیفردوم اب هک یک, ایمان «تردقو متخا :دوشیم
 دیآيم ربنینچ .دنک یزاب(لاکیزوم . <یئایرد دزی2 ملبفردیزابیاربلوا ,  (۱۹۵۹ راکسا هدنرب)وشیارب لوب

 یصاقرزایوسنارفدنمرنهنر رلاب هک ی (۱۹۵۷رکسا هدنرب )درا هدوو نوح
 7 واتسخ یطعب یناوخزاوآ و" ۱۱ ) زرالربزارفادتیا درایورو . .دنتفرک هدهج ارفآ یلصا یاهتقن .دشلسک وهتسخ ۱ و فر تا 2 ۳
 تسا ملیفنبا هبیترد تیمها رلاح هخن



 له یرامن یو
 شا زا اب ءاب > لاسرو

7 
 !یسیاگن |ملیف نا رت یسکس

 ایق یک زا نوشالک فلج یسیلکناادنهرتها نادرک راک

 رب هلجم دقتنم هک تسا هتخاس 4الاب هقمط رد یفاطا

 اف هحرد ناب نمسشبه تراک

 :تساهدرک ءادها ناابار تیرموآ

 ره هرم ۵ نیارد

 هسته و ار یلصا یاهع

 ۱۵۵4 هتسحرب تالوعحم

 لاهدوینوب یوبدوتسا
 نیوآگ ناد سر رتانال

 ۱ یدا ردناس

 لا رعش اب« تم لام .یبه زیبا »

 یآ ورود - ز ودیس نیج -نسد والا ر
 ربا و كم

 ۳ شک رک لا رتشاب« سو ات راوسا»

 رد یدکی یتقال را راچ-را ویا سن رال-سالگ اد
 فوتوتس وب رتیپ ٍ رلدنج فج :کا رتشاب ۳ ولتساکر تسا تشذک رس مایف لالوروک ورک ةراتسنابهژرهس  رص
 لا رمشاب اونی رگداب هدن ز» ۳ هقیطرد فاطا» ناتساد .دنکيم یزاب شیوخرثا نیمودرد نونک | هک

 یسد وهم ر سالاد درک تک ماد نی اوج یارجام حرشو ءدش یابتفا نباربناجراستسب لووئزا ؟الاب

 , کا رتشاب ۱9 1هاتهد ۱ ین دن هتف رفاحت أ 1 یافش نتفاب یارب هک  تسا یراق

 3 ار ِت و ۳ « زدی ره ما یاههنحسزا رب ملیف ...دوشیم یرادرهوش نز
 نسد وه2لا ر - را دنچكج ثارتشاب 4 یث دنز دیلفت و نجودکی زا باوخ یابل كياب ملیفنیارد هروینیس» رب نیا

 *!تسا رتیسکس سایلیب یودراب تی زی رب

 1۱۵۹۲ هرامش ۷۴ هحفص تحسسااولا



 ؟نیا همانرب
 ۱ 1 سس ملاعنا هوا را تناش

 رثا نیرت لات امنوم

 ات نوباژ ییلادفیس

 ۲)ع ۱ جات
 دل رتشاب

۹ 

 ۳۹ تنش هات


